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ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

ιι) Ό φράχτnς τοu Μεσολογγιοu 

ΟΙ Δαλματο1 λεν πί.φyωσαν πρi1rτοι το Jο.Ιο.ΕDολόyγι, 

κοvρσάiροι ;τού 'σαν ξακοuστσl σ' άλάκεpο τον κόσμο. 

'Αν έτσι, Ο:λή8εια, yiνηκε, ~ γνώμη τοu Κωστάκη 

ποv θέλει καΙ το όνο-μα va πήρε το ή πόλη 
335 οχι άπο το έλληνικο μέσο- λόyγι η έ.στω 

.μισο - λόyyι, μa ά-π' το δαλματικο το MESSCO- LA.GHI 
πσU λιμνοχt:'Jρι ~ νό. πεΙ ··- σνχrη'! φαίνεται νά 'ναι. 

Μ' 0:ς ξεδιαλύνο-υν όλα α&τό: κά-ποτ οΙ γλωσσολόγοι 

τi διά6.ηκαν χρόνια πολλά, σCr:v ποο ή πόλη πήρε 

340 τ' δνqμά της, ποv χάθηκε στι'!ν κατaχνιό: τοu θρύλοιι. 

"ΝJ..οτε τοίi Μεσολοyyιοv ή ξακουσμένη πόλη, 

στοος πε,ρασμένοvς τοvς καφοίις, πα σε τρία νησάκια 

χτίστ1'\!1<ε, πσV μολώθ'ηκαν, καΙ μΕ. τt'!v ξέρα σμίξαν. 

• Αvαμεσlς τής θάλασσας καΙ τό: δοwό: ό:πο πέρα: 

345 Zuyoo καΙ τiiς Βαράοοδας ά'Πλώνεται ό κόιμπος 

ως τέσσι;ρα χιλιόμετρα άπο το Μεσολόγγι. 

"Ισιος εΤναι καΙ χαμηλος μ' σλλοίί 'ναι \Sαλτοτόπι 

.καΙ λιόκαμπος σ' ολλι:ς μεpιΕ.ς μ' άτέλινν'fα λιοχώρια. 

Ma πoo&vc'.t ΠΟ φυσ·ικοv ταμποvρι ένα δΕν εχει 
350 χα] μάv' η λίμνη δίνει της ξέχωρη π,ροστaσία 

άπ' τη μεριa τiiς Θάλασσας, γι' αύτο κι ά,ραξοοόλι 

τι'}v κάvανε οΙ Δαλματοί, ο! ξακοuο-rοl κοι.φσάιpοι. 

Καi τa νερό:. τiίς λίομvης της παvτοίJ .ρηχό: σrrv εΤναι 

···- με μέσc; οά&ς το πολu τριάντα μΕ. σαράντα 

355 δλα έκατοστόμετρα, καΙ σ' άλλα μέρη οτάλιν, 

έλόcχιστα σiJ:.v ΠΟV\1' ΚΙ αύτά, ένα, tuo το πολιJ μέτρα 
δf.ν μπό,ρ::Jυv νΟ: ζuyώσοvvε ποτΕς μιάλα καράβια 

ΚΙ Ετσι δiν έσυγκόφτανε των κανοvιων τό τίpο 

'ίσαμε τοlι Μεαολοyγιοil τιΊν ξακοuστιi η'Ιν πόλη. 

360 "Αμα της λιμνοθάλασσας εΤν' τό: νερό: ά.πλωμέvα 

τι':c μέτ1ρα της δ:1τλώνDtΙΥται σχεiδον τράντα χιλιάδες 

στο .μώφος, καi το πλάτος της γί.\ρω στίς δεκαπέντε. 

'Ανάμεσα στi\ λίμνη. της εΤναι πολλό: νησώ<ια 

ποο πιό πολλa άκούστηκαv σχεδΟν στον κόσμο δλο 

365 ΚΙ η δόξα .η a$άνατη τa iJχει στεφανώσει; 

το Βασιλάδι, ιΊ Κλεi.σοδα, ή Μαρμαιροίιι Μολόχα, 

Ντολμάς, τw Προκc;πανιστοίJ τό: ξαι<ουστό: &ντιστvλια 
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χι iiλλ.α πολλiχ μικρότερα ποu ζώνοονε -ιι] λίμνη 

σα δαχτυλίδια δια.λεχτa καΙ ξώπρωτα στολίδια. 

370 τη λίμνη κό·μα σκίζοvvε αρίθμητα αόλάκια 

καi ποu το μεyσλύτεpο • Αη Σώστη το λένε. 

Μ.έσσ: ό:π' τα θαλασσσ:Uλακσ: περνάνε τό: κσ:ϊκια 

στι)v πολιτεία φτάνοντας, φέρνοντάς της πραμάτιεc; 

δποu τ' αύλάκια λείποvνε, πλέοvνε ο! πασάpες, 

375 6άρκες ωσαv τC:Ν ποταμωι, μt δίχα τι)ν καρένα 

καΙ στο ψόφεμα ρίχνονται μi: τΟ: μονο~uλό!ρια 

ΠοU o·i κάτοικοι τa 6άφτισαv καΙ τΟ: καλοΟν πpuάpια· 

yαίτες λεν τό: πιό τρανά, τ' άλλα yαίτοποίιλες 

τa πιο μικ,ρά, ποu καΙ τό: δυο τ' άμπώθοvν μt σταλίκι. 

330 Σό:ν ξi:.σπασ·' ή έπανάσ-rαση τότ' οΙ Μεσολοyγίπς 

πήραvε τitv άπόφαση, yιa νό: προστατεuτοCινε, 

ν' άσκώσοvν - κεΊ δποv τίjς Ύ·ίiς κατα6.ρέχετ' ή γλώσσα 

σε ψία μέ.ρη μi: w:ρΟ άτr' το λιμνοθαλάσσι 

·μt τι'Ίν ~ηρ(χ ττροσμίyΟΥ'faς - fvα μικρΟ ταμπο~ρι. 

385 Ψηλο πολιJ δi:ν τό 'κ04μαv, στο μπόι ένΟς άνθρώποu· 

κι ό:νοίξαvε μπρΟς το τειχ\ ί!;να μιι<.pΟ χαΥ'fάκΙ' 

ώς ένα μέτρο fjταv 6αθιJ κι Ciλλοvς είκοσι πόΥ'fοuς, 

κι 'ίσαμε δvο μέτρα πλατύ, αuτό 'ταv Δλο κι δλο. 

'.ΑΝάγει,ραν κοντολογlς γι' άμπέλι Ενσ φράχτη 

390 καΙ στ!ψαvε πάνω, σ' α&το παμπάλαια κανόνια 

Τσα.με &κατέσσερα, τ"ιν πόλη νό: φvλάσσονν. 

Πίσ' άπο τοVτη τι'Ί ψpa1χτη oi κάτοικοι άvη6Ύf\καν 

στο τελευταΊο τρίμηνο τότες τοί) κοσιδίιο 

Όντας έ:καταντρόπιασαv καΙ τΟν 'Ομ(:p Βρυώνη 

395 μα καi τΟν Κιοuταχι'Ί πασα ποu tτuχε καi 6ρέ.θει 

κάτω άπο τiς πpοσταγi:ς τ' Όμi:p πασά Β·puώνη, 

Μιό: καΙ σι...'Q"τcΧ π.ρο6λέψανε τότ' ο1 Μεσολοyγlτες, 

πως ό έχτρός θό: πάσκιζε να πά,p-ει -ιοίιv' τη θέση 

ποιJ σ' (;)ρα άνάyκης ~ρίσκαvε μέσα της άποκούμπι 

400 καi καταφύγι σίγοvρο oi Δuτικοελλαδί-ιει;, 

στpώ9Γr><:αν στο δυνάμωμα τοίJ πρώτον ταμπcψιοίf τo\JC. 

ΚαΙ κδπαχ; δΕ. λογό;pιασο.ν, οVτ' ΙSξοδα σκεφτryκσ•,, 

παρ&: άvασκοuμπώθηκαν yιό: νό: το αίιγατίσοvv-

καi ηΊ δοuλια μπιστεύτηκαv στο Μιχαήλ ΚοκκίW) 

405 σποu5αγμένο μηχανικο άπ' τό νησ1 η'iς Χίος 

ΠοU c';)ς τfιy ωpα έμεινε τi)ς φο6ερί1ς έξόδοv 

μέσ'' '10 καστρί, παλεύοντας ΚΙ αύτος μΕ τοuς σι.ιντρόφο\Jς. 

Χαντάκι μt ό,ρμήvιες τοίl ό:vοΊξαν στα κοστρία· 

ώς tνιά μέτ:pα κάνανε τοίl χαvrακιοίi το πλάτος 

4-DO καi το 6σθ\Ναν ~ δυο .μέτρα, το θέρος κείΎο. 

Στοίl χαvτακιοίι τΙς aιφιες, ι~Ερο 6ω,αv να μπαίνει 

κι ί!.τσι τό: μέρη πιότερο ήσαν άσφι:Μισμένα 

κα1 ντάπιες σήκωσαν ψηλές, πάν' άπό <,ρfα μέτ,ρα 
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πσU ο1 γραμματιζούμενοι mψγώματα τΙς λένε 

4 15 μa κa:i κανονοστά:σια, δι&τττρες, τηρομαχ<J.ιες, 

ωάλογα μf. 1τοιο τρ6πο i']σαv αuτf.ς ψτιαy·μiνες 

;,ι c'ιv&λοyα μέ το σκσπό ποu έ.ξvπrrρ<Οτ~-σα~. 

:C τiς ντά:τιες τrό.Λ,) στi!σανε σα::>ά'wτ' 6χτw κανόνια, 

ιωvόνια άπό σ:5φο καi τέσσερις λουμπάρδες. 

420 Μικ.pά 'σαν τCι: κανόνια τους, κι ήσαν παλιό: άκόμα 

μ.ε πιό χc"vτr-;0 καl δΙJ'\ι·c.τΟ ~να μόνο ,κανόνι 

μ:~ λ;τ,:.εc; σα)αvταοχτώ, καμάρι τοίι καστριοΟ τouc;. 

Σav σποu3αγμέvος ποu 'π'"νε δ Μι·χα!Ίλ ΚCΙΚκίνης 

δίνει σ' αUτΕς τiς τιmειvες τΙς vτάτrιες ΠοU άσκώσαν 

425 περίτ1ραvα όvόματα, όvόματα άvφείων 

'Ελλήνων, ποιJ πε:J..έμησαν κι άκόμα άγωvιζόvrαv 

γιΟ: η1ς πατρίδας ττ]v τιμη καi τfιy tλευθεpία. 

MiJ. ώς καi ξένων έJδωσε όνόματα στΙς vτάτrιες, 

ξένων πο:J S:α;φ\θψ:αν σε τrόλι:μοvς ΚΙ άμάχες, 

430 σέ λαίκοuς ό:γω~~ιστf.ς κι aξιοuς τrολεμάρχοur;. 

τα πιο πολλa όνόματα πάσ' το χαρτί 'τrομεϊΥαν 

γιατi τΟ: άτrοξέχvαγαν οΙ λιόvτηδες tκεϊνοι 

οί Ο:τρομοι άγωνιστές, κι ό:πλοϊκο1 ψαράδες. 

Ει\Ε.ΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Γ ιό: ·ro ποv 6ρισκόταν κάθε μ ιό: άπό τiς ντάπιες τοUτες 
435 -:τολλες ύπάρχοuvε -rrrιyέ•>, μa σvvαμεταξίι τοuς 

πολλες φορf.ς κοντ.ράpονται· έτσι οί ντάπιες ε! ναι: 

Σαχτο(ψη, πάνω στu μιΥ- 1pο τής ΜαpμαροVς νησάκι, 
Κuριακοίιλη Ma\J'pcΙμtx&.λη, ποu καi τοu ΆWΥίσ: 

ό:π' το οvομα Καλόγc:.pου, πού θ'χε έκεΊ καλίιδι, 

440 Κ..... άπο τ' άνομα ατ.ρστηγοu Πολωνέζου 

ποι) μπήκεv έπικεφαλής άyώvωv τοϋ λαοu τοu, 

τσΟ Τέλλο:.ι, άκόμα, τσV γv<-'στοΟ σt δλοuς Γοuλιέλμοι.ι 

τοϋ λαϊκοu άγωνιστij, τ&ν Έλ6ετών άvτάpτη, 

Φραγκλivοu η Τφίμπιλε γιό: τοuς πολλσUς άγ&Νες, 

445 τΙς μάχες τΙς πολvvεκρες πσV γίν.ηκαν δω πιρα, 

Νορμaν η κσ:i τών Γ ε.ρμανώv είς τοΟ No,pμav τι] μ11ήμτ1 

τσV φιλέλληλ.α στρατιγyοϋ, στο Πέτα ποv λα6ώθει 

καi πέθανε στφνότφα ··-·- στό Μεσολόγγι θάφτει. 

Τοκέλλu, aπ' τό οvσμα Oiiyγpou Ο:ρχιστ,p·ατ.ήγοv· 

450 άκόμα Λό,α:δου Bύpt•>OO:, στ' οvο•μα τοu άντpείοv, 

τοu ξακο•-.ισμένοu τοi} παιδιοu τijς γρηάς 'Αλ6ιόνας, 

τοΟ δοξασμένου ναοο,ρχσυ τ' 'Αvτ,ρέα τοu ΜιαοVλη, 

τοu Κουτσσνίκα, τοu λαμπρσu Σcvλιώτη καΙ aσίκη· 

άκόμα καΙ τοu Kopαij η τοΟ "Αη Νικόλα, 

455 τοv θ;::Μλικοο τοΟ Μπότσαρη καΙ τοίι χαροuν τοϊι Μάpκοv, 

π' άκ6μα και τijς Παναγιδ:ς, μ<χ καΙ Μεγάλη Ντάπια 

λεγότανε, κι άκλοuθαγε τοΟ ΆΑρχιεπισκόιτrοv 

Ίyvc5:τιou, J<ι άκλ:;lιθα τοϊι καπετάνιου τοCι ΖvγοCι, 

ή ντάπια τοv Δημήη::η τοΟ Μακρfι, ΠοU πολεμοC-σε 




